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 9/5/1397 تاریخ تصویب:      20/1/1397تاریخ دریافت: 

 چکیده
وستان پخصوص از نظر عوامل شوری و سختی کل اهمیت زیادی بر عملکرد تولیدمثلی سختمدیریت کیفیت آب مخازن مرکز تکثیر به

ق با باشد. این تحقیهای کلسیم و منیزیم آب مینسبت جذب سدیم یک فرمول ترکیبی است که نسبت یون سدیم بر مجموع یوندارد. 
های تولیدمثلی مولدین ماده میگوی بزرگ آب شیرین انجام جذب سدیم آب مخازن بر شاخص هدف بررسی اثرات سطوح مختلف نسبت

اختصاص یافت که هر تیمار  15و  10، 5)شاهد(،  0تیمار نسبت جذب سدیم  4لیتری به  80مخزن  12گردید. برای انجام این مطالعه 
قطعه مولد نر معرفی شد و در طول تحقیق مولدین با غذای تجاری میگو در  2قطعه مولد ماده و  6تکرار بود. به هر مخزن تعداد  3دارای 

های مختلف تولیدمثلی مولدین ماده در لدین در مخازن، عملکرد و شاخصروز( مو 60دورة تولیدمثلی ) 2حد سیری تغذیه شدند. پس از 
دست آمده نشان داد که شاخص پیکری کالف تخم و وزن خشک تخم در تیمار نسبت جذب گیری شد. نتایج بهتیمارهای مختلف اندازه

لقاح یافته و درصد تفریخ تخم در تیمار شاهد های (. درصد تخمP< 05/0نسبت به سایر تیمارها به شکل معنی داری بیشتر بود ) 5سدیم 
ترتیب کاهش یافت. سطوح مختلف به 15و  10از نظر آماری برابر بود اما با افزایش میزان نسبت جذب سدیم در آب، در تیمارهای  5و تیمار 

وضعیت الروی نیز در تیمار  (. شاخصP>05/0داری بر هماوری مطلق و هماوری نسبی نداشت )نسبت جذب سدیم در آب هیچ تأثیر معنی
رسد حد بهینه نسبت (. بر اساس نتایج به نظر میP< 05/0داری بیشتر بود )نسبت به سایر تیمارها به شکل معنی 5نسبت جذب سدیم 
 5 یابی به باالترین عملکرد تولیدمثلی و تولید الروهایی با کیفیت مناسب، نسبتمخازن مولدین ماده، جهت دست جذب سدیم در آب

شود هنگام شور طبیعی دسترسی ندارند، توصیه میباشد. بر اساس نتیجة کاربردی این تحقیق، برای مدیران مراکز تکثیری که به آب لبمی
 استفاده گردد.  5ها، نسبت جذب سدیم آب با نسبت گاههای تجاری جهت مولدین و تفریخشور مصنوعی با نمکتهیة آب لب

 .رشوکالف تخم، آب لب پيكری شاخص الرو، وضعيت شاخص الرو، تكویني مرحله گاه،تفریخ واژگان کلیدی:
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 مقدمه . 1
مدیریت شرایط بهینه زیست مولدین، یکی از 

های مراکز تکثیر آبزیان است. مدیریت ترین بخشمهم
های باعث بهبود شاخص بهینه مولدین در مراکز تکثیر

تولیدمثلی و تولید الروهای با کیفیت باال در مراکز 
ترین اصل در مدیریت شود که این امر مهمتکثیر می

فنی و اقتصادی در فناوری تکثیر  این مراکز از دیدگاه
 . استو پرورش آبزیان 

میگوی بزرگ آب شیرین با اسم علمی 
Macrobrachium rosenbergii ترین یکی از مهم

 ةدر ایاالت متحدهای آبزیان پرورشی است که گونه
 مربوط این گونه های تولیددرصد هزینه19آمریکا فقط 

 درصد هزینه تولید مربوط به 52است و تغذیه به 
تهیه الرو و تولید مولدین،  ها،گاهمدیریت تفریخ

. (Hanson and Sempier, 2007) شدباالرو میپست
در کشورهای آسیای جنوب شرقی نیز هزینه بخش 

درصد و هزینه غذا و  48طور متوسط به مراکز تکثیر
( این New, 2004درصد بیان شده است ) 21غذادهی 

درصد  40-60حدود  پروری،در حالی است که در آبزی
 اشدبمیمربوط به غذادهی و تغذیه  آبزیانهزینه تولید 

(Wiley, 1991.) از  زرگ آب شیرینگونة میگوی ب
های ی نسبت به سایر گونهوضعیت متفاوت این نظر

گر این موضوع است که فناوری آبزیان دارد که بیان
ه های این گونگاهتکثیر و مدیریت مولدین در تفریخ

سازی بهینههنوز به جایگاه بهینة خود نرسیده است و 
های فناوری تکثیر این گونه در راستای کاهش هزینه

 زنی پروری امری ضروری است. در کشور ماآبزی تولید
میگوی بزرگ آب شیرین از  یناز زمان ورود مولد

هآسیای جنوب شرقی تاکنون فناوری تکثیر این گونه ب
تنها تعداد سازی نشده است و خوبی در کشور بومی

معدودی مرکز تکثیر، الروهای مورد نیاز کشور را فراهم 
ه کل کشور، هزینه تولید کرده که ارسال این الروها ب

 برد.را افزایش داده و تلفات الروی را باال می
ترین اقدام مؤثر در مدیریت کیفیت آب مهم

 ازیبرای مولدس مراکز تکثیر میگوی بزرگ آب شیرین
 کیفی هایپارامترترین سختی آب یکی از مهم است.
ظیر ن پوستانسخت های زیستیفعالیت در که استآب 

اندازی و رشد (، پوستMente, 2003تولیدمثل )
(Houng et al., 2010 و همچنین در تثبیت برخی )

فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب نظیر قلیائیت و 
د. سختی نقش حیاتی دار( Brown, 1991اسیدیته )

پایین آب از یک طرف باعث طوالنی شدن فاصلة بین 
اندازی در میگوی بزرگ آب شیرین شده دو پوست

(New, 2000 و از طرف دیگر باعث تشکیل پوستة )
شود که میگو در برابر دستکاری و سایر نرم می
پذیر های مدیریتی در مرکز تکثیر آسیبفعالیت

سختی باالی آب نیز  .(Adhikari, 2007)شود می
 اندازیباعث ایجاد مشکالتی نظیر تأخیر در پوست

(Cavali et al., 2001)  و اختالل در سیستم تنظیم
 ,Wetzelشود )زی میگوی بزرگ آب شیرین میاسم

(. همچنین در مراکز تکثیر میگوی بزرگ آب 2001
زا هستند و استرس شیرین، مولدین در شرایط استرس

شود بلکه باعث نه تنها باعث حساسیت مولدین می
یز ها نزایی آناثرات منفی بر تولیدمثل و روند تخمک

 .(;New, 2000 Mente, 2003شود )می
های مهم مولفه ،سدیم، کلسیم و منیزیمغلظت 

و بقا میگوی بزرگ آب شیرین رشد  در جهتآب 
ها در های مختلف آنهمچنین اثرات غلظت .هستند

های میگوی بزرگ آب شیرین بر تخم آب تفریخگاه
(، Wilder et al., 2009روی تناوب پوست اندازی )

 (، رسوبWilder et al., 1998اسموالریته خون )
( و بقا Brown et al., 1991مواد معدنی در کاراپاس )

(Adhikari et al., 2007تاثیر گذار می ) باشد. اگرچه
اطالعاتی در مورد اثرات غلظت این سه عنصر بر 
الروهای میگوی بزرگ آب شیرین در دسترس است 

(Rafiee et al., 2015اما تاثیراتی که می ) تواند بر
باشد جای تحقیق بیشتر دارد. مولدین این گونه داشته 

های داخلی اغلب تولیدات میگوهای آب شیرین در آب
شور طبیعی گیرد، جایی که منابع آب لبصورت می

جهت دگردیسی مناسب الروها و رسیدن به باالترین 
بازده برای مولدین وجود ندارد. در نتیجه این مراکز 

یدی لشور مورد نیاز الروهای توبایست آب لبتکثیر می
های گوناگون به آب شیرین خود را با افزودن نمک
 ,Mallasen and Valentiمنطقه تولید کنند )

(. این مسئله نیاز به دستیابی به یک روش و 1998
شور مناسب برای فرمول مشخص برای ساخت آب لب

ند کمولدین و الرو میگوی بزرگ آب شیرین را بیان می
 کیبات نمکی را برایترین ترانجام این کار مناسبکه 

تجاری فراهم می کند و منجر  مراکز تکثیراستفاده در 
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نسبت  .می شوداین مراکز وری به افزایش تولید و بهره
 SAR = Sodium Absorption) میجذب سد

Ratio)  در واقع نسبت سدیم به مجموع کلسیم و
 کند. منیزیم در آب را بیان می

جهت  شیریناگرچه مولدین میگوی بزرگ آب
شور نیاز دارند اما تاسیس مراکز تولیدمثل به آب لب

تکثیر این گونه در محدوده آبهای داخلی و به دور از 
های پذیر است و با افزودن نمکها نیز امکانمصب

توان آب معدنی مورد نیاز به آب شیرین منطقه می
مطلوب جهت الروها و مولدین میگوی بزرگ آب 

(. استفاده بدون New, 2002شیرین را فراهم نمود )
ها از طرفی عملکرد مولدین و کیفیت قائده از این نمک

الروها را کاهش داده و از طرفی دیگر خروجی آب 
مراکز تکثیر در صورتی که جهت کشاورزی استفاده 

تواند خاک منطقه را دچار آسیب کند. در شود می
تحقیق حاضر تالش شده است میزان مناسب نسبت 

در آب مولدین آماده تکثیر میگوی بزرگ جذب سدیم 
آب شیرین جهت دستیابی به باالترین ضرایب 
تولیدمثلی و بیشترین کیفیت الروهای تولیدی بررسی 
گردد و در واقع هدف اصلی پژوهش تعیین نسبت 
میزان سدیم به مجموع کلسیم و منیزیم در آب مولدین 
 میگوی بزرگ آب شیرین حاضر در مراکز تکثیر تجاری

های طبیعی و دلیل عدم مجاورت به مصببود که به
-شور طبیعی ناچار به افزودن نمکدسترسی به آب لب

 شورهای معدنی به آب شیرین منطقه و ساخت آب لب
باشند. بدیهی است که مناسب برای مولدین خود می

-در صورت تنظیم، مشخص بودن و کنترل مقدار نمک

های کشاورزی در های اضافه شده به آب شیرین، زمین
ای که از آب خروجی مراکز تکثیر میگوی محدوده

-کنند کمتر دچار آسیببزرگ آب شیرین استفاده می

-دیدگی و افت باردهی به دلیل شور شدن خاک می

شوند. مدیریت کیفیت آب مخازن مرکز تکثیر 
خصوص از نظر عوامل شوری و سختی کل اهمیت به

بت پوستان دارد. نسزیادی بر عملکرد تولیدمثلی سخت
جذب سدیم یک فرمول ترکیبی است که نسبت یون 

های کلسیم و منیزیم آب سدیم بر مجموع یون
باشد. این تحقیق با هدف بررسی اثرات سطوح می

های جذب سدیم آب مخازن بر شاخص مختلف نسبت
تولیدمثلی مولدین ماده میگوی بزرگ آب شیرین انجام 

 گردید.

 ها. مواد و روش2
 یشآزما یطو شرا ینمولد یةته .2.1

گرم  44±5مولدین مورد نیاز این تحقیق با وزن 
از مرکز تکثیر و پرورش میگوی بزرگ آب شیرین 
قصرشیرین در استان کرمانشاه وابسته به سازمان جهاد 
کشاورزی تهیه و به آزمایشگاه تکثیر و پرورش آبزیان 

این  شدند. درطبیعی کرج منتقل  دانشکده منابع
لیتری بودند که  80تحقیق، واحدهای آزمایش مخازن 

قطعه مولد نر قرار  2قطعه مولد ماده و  6در هر مخزن 
داده شدند. جهت زیست مساعد مولدین در مخازن 

طور دائم هوادهی و درجه حرارت آب نگهداری، آب به
درجه  29دار نیز با استفاده از آبگرمکن ترموستات

و در هر مخزن یک سیستم  گراد تنظیم شدسانتی
کانت های نیتریفیفیلترزیستی حاوی ترکیب باکتری

کننده بر سطح اسفنج در باالی مخزن نصب و میزان 
درصد در شبانه روز انجام گردید. دوره  5تعویض آب 

نوری برای مولدین نیز با استفاده از یک المپ مهتابی 
 12صورت لوکس برای هر مخزن به 1000با شدت نور 

ساعت تاریکی در هر شبانه روز  12اعت روشنایی و س
تنظیم گردید و مولدین به مدت دو ماه در این شرایط 

ا ههای تولیدمثلی آننگهداری شدند و سپس شاخص
 مورد بررسی قرار گرفت.

 

 یقتحق یمارهایت .2.2
نسبت جذب سدیم، نسبت میزان سدیم به 

استفاده از مجموع کلسیم و منیزیم در آب است و با 
 گردد:فرمول زیر محاسبه می

SAR = [Na+] / {([Ca2+] + [Mg2+]) / 2}1/2 

های مختلف تیمار با نسبت 4این آزمایش شامل 
ای هتکرار بودند. طبق یافته 3جذب سدیم و هر کدام با 

Cohen ( ترکیب 1981و همکاران )گرم بر میلی 240
در آب  گرم بر لیتر منیزیممیلی 300لیتر کلسیم و 

مولدین و الروهای میگوی بزرگ آب شیرین بهترین 
کند. در این آزمایش ابتدا ترکیب شرایط را فراهم می

کلسیم و منیزیم با شرایط مذکور به تمامی مخازن 
و  O2.H2CaClاضافه گردید که کلسیم به شکل 

بود و سپس به تیمار  O2.7H4MgSoمنیزیم به شکل 
به آب مخازن تیمارهای )شاهد( سدیم اضافه نگردید و 

به میزانی سدیم افزوده شد که نسبت  15و  10و  5
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 15و  10و  5جذب سدیم در آب به ترتیب برابر با 
 دست آید. هب

 

 و الروها ینمولد یهتغذ .2.3
چیزخواری میگوی با توجه به رژیم غذایی همه

بزرگ آب شیرین و نزدیکی رژیم غذایی این گونه با 
های میگوهای دریایی، تغذیه مولدین در طول گونه

تحقیق در دو وعده صبح و عصر در حد سیری با غذای 
مصنوعی میگوهای دریایی خانوادة پنائیده )شرکت 

ن برای تغذیة فرادانه شهرکرد( انجام گردید. همچنی
الروهای میگوی بزرگ آب شیرین در طول دورة الروی 

تازه  (Artemia franciscana)از ناپلی آرتمیای 
ناپلی در هر لیتر در دو  10-15تفریخ شده با ترکم 

 وعدة صبح و عصر در طول دورة الروی استفاده گردید.  
 

 یدمثلیتول هایسنجش شاخص .2.4
عنوان یک شاخص کیفیت به تخموزن خشک 

 (2009و همکاران ) Nhan بر اساس دستورالعمل تخم
. بر اساس این دستورالعمل از تیمارهای دست آمدبه

 سه مرحلهدر  عدد تخم 100مطالعه  مورد مختلف
های روز دهم و روز بیستم یافته، تخمهای لقاح)تخم

 هاآنبرداری شده و وزن خشک نمونه دوره جنینی(
 .گردیدتعیین 

یافته در روز هفتم دورة جنینی درصد تخم لقاح
تخم از کالف تخم مولدین  100برداری حدود با نمونه

های لقاح یافته در و شمارش تعداد نمونه تخم و تخم
 دست آمد. برای محاسبه درصد تفریخ تخمزیر لوپ به

 300( ابتدا 1995طبق دستورالعمل کالوو و همکاران )
مولد در روز هفتم جداسازی و  4کالف تخم تخم از 

لیتری )آب موجود در  6دورة تفریخ آنها در ظروف 
مخازن همان تیمار( طی شد و درصد تخم تفریخ شده 
در پایان دورة جنینی محاسبه گردید. سپس بعد از 
تفریخ دورة الروی در این ظروف سپری گردید و درصد 

شاخص وضعیت بازماندگی الروها در طول دورة الروی، 
روز بعد از تفریخ(، شاخص مرحله  LCI()5الروی )
روز بعد از تفریخ( و وزن خشک الروها  5) (LSIالروی )

عنوان اطالعات تکمیلی جهت بررسی اثر نسبت به
محاسبه  جذب سدیم بر کیفیت الروهای تولیدی

 گردید. 

برداری زمان با نمونهدر روز هفتم دورة تفریخ هم
 صورت تصادفی، از هر تیمار یک مولد بهتخم از مولدین

انتخاب و با اعمال شوک شوری کالف تخم از شکم 
های جدا نشده با استفاده مولد جداسازی گردید. تخم

از برس نرم جدا شدند. در این مرحله با توزین بخشی 
از کالف تخم و شمارش آنها و تعمیم به وزن کل کالف 

حاسبه گردید. هماوری کل و هماوری نسبی مولدین م
 ESI (Egg-clutchهمچنین در این مرحله شاخص 

Somatic Index  ):طبق فرمول زیر محاسبه گردید 
ESI (%) = وزن کالف تخم (gr)/  وزن کل بدن مولد

ریزیماده قبل از تخم  (gr) × 100 
 

 اهداده یآمار هاییلتحل .2.5
 آزمون توسط هاداده تمامابتدا نرمال بودن 

ن و سپس با آزمو بررسی گردید رنوفاسمی–کلموگروف
قرار  یمورد بررس ANOVA طرفهکی انسیوار زیآنال

دانکن با سطح  ایاز آزمون چند دامنه نیگرفت. همچن
 رهامایت نیب نیانگیم یسهیمقا یبرا درصد 5خطای 

مقاله به  نیموجود در ا یهااستفاده شد. تمام داده
و جهت  دیارائه گرد اریمع انحراف ± نیانگیصورت م

از نرم افزار تحت  ،یآمار هایلیو تحل هیانجام تمام تجز
 .دیاستفاده گرد 24نسخه  SPSS ندوزیو

 

 . نتایج 3
ترین نتایج این تحقیق شامل برخی از مهم

های تولیدمثلی میگوی بزرگ آب شیرین بود. شاخص
ترین پارامترهای در طول تحقیق میانگین مهم

فیزیکوشیمیایی آب مخزن مولدین شامل درجه 
درجه  29±1و اکسیژن محلول به ترتیب  pHحرارت، 

گرم در لیتر میلی 6±4/0و  2/7±3/0گراد، سانتی
ترین گیری و ثبت گردید. میانگین مهماندازه

ت تولیدمثلی مولدین در دورة سازگاری در خصوصیا
 بیان شده است. 1جدول 

های تولیدمثلی مولدین نتایج بررسی شاخص
( نشان داد که 2ماده میگوی بزرگ آب شیرین )جدول 

( در تیمار آب دارای ESIشاخص پیکری کالف تخم )
نسبت به سایر تیمارها به شکل  5نسبت جذب سدیم 

( در حالی که با P<05/0 معنی داری بیشتر بود )
افزایش نسبت جذب سدیم در آب، این شاخص در 
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یافت. وزن خشک ترتیب کاهش به 15و  10تیمارهای 
از سایر تیمارها  5تخم نیز در تیمار نسبت جذب سدیم 

 که این شاخصداری بیشتر بود در حالیبه شکل معنی
ها هیچ تفاوت معنی داری را نشان نداد بین سایر گروه

( 05/0<Pدرصد تخم .) های لقاح یافته در تیمارهای
زان از نظر آماری برابر بود اما با افزایش می 5شاهد و 

-به 15و  10نسبت جذب سدیم در آب، در تیمارهای 

ترتیب کاهش یافت و اثر منفی بر عملکرد تولیدمثلی 
ا همیگوی بزرگ آب شیرین داشت. درصد تفریخ تخم

نیز تحت تاثیر تیمارهای مختلف نسبت جذب سدیم 
ای که در در آب، روند مشابهی نشان داد، به گونه

بیشترین مقدار را دارا بود اما با  5تیمارهای شاهد و 
و  10افزایش نسبت جذب سدیم در آب، در تیمارهای 

دار مقادیر کمتری را نشان داد. الزم به شکل معنی 15
به ذکر است که سطوح مختلف نسبت جذب سدیم در 
آب هیچ تاثیر معنی داری بر هماوری مطلق و هماوری 
نسبی نداشت و این نکته مبین آن بود که نسبت سدیم 
به مجموع کلسیم و منیزیم در آب مولدین ماده میگوی 

  انحراف ±روزه )ميانگين  14 یدوره سازگار ي( طM. rosenbergiiماده ميگوی بزرگ آب شيرین ) ینمولد يعموم یطشرا -1جدول 
 .(معيار

3/44 ± 3 وزن مولدین ماده )گرم(  

 95 ± 4 بقای مولدین ماده )%(
 22 ± 3 اندازی )روز(پوستفاصله بین دو 

 26 ± 2 ریزی )روز(فاصله بین دو تخم

مولدین ماده ميگوی بزرگ آب   يدمثليتول یها( آب مخازن بر شاخصSAR) یماثرات سطوح مختلف نسبت جذب سد -2جدول 
 (.M. rosenbergiiشيرین )

 توليدمثلي  شاخص های 

تیمارها )نسبت  
جذب سدیم  

(SAR) 

شاخص پیکری  
 ESIکالف تخم )

%) 

وزن خشک تخم  
 )میکروگرم(

 هماوری نسبی هماوری کل
درصد  تخم لقاح  

 یافته
درصد  

 تفریخ تخم

0 
 )شاهد(

12/8±0/09 b 39/4±1/21 b 885±36321  30±1061  84/2±3/3 a 70/1±2/7 
a 5 14/8±0/07 a 43/6±2/15 a 670±37267  60±1085  85/3±1/7 a 70/8±1/9 
a 10 9/9±0/11 c 39/1±1/19 b 937±36876  46±1113  77/5±6/1 b 64±4/1 
ab 15 8/7±0/23 d 37±3/41 b 792±36545  51±1109  68/8±2/3 c 53/9±3 b 

 .(P<05/0 )هاست ردار بین تیمادهنده وجود اختالف معنی حروف متفاوت در هر ستون نشان، معیار( انحراف ±)میانگین 

 

( M. rosenbergii) يرینبزرگ آب ش يگویم یآب مخازن بر شاخص مرحله الرو یمسطوح مختلف نسبت جذب سد يرتاث - 1شكل 
 .(معيار انحراف ± يانگين)م
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بزرگ آب شیرین )در سطوح مورد بررسی این تحقیق( 
 های تولیدیداری بر تعداد تخمگونه تاثیر معنی هیچ

  مولدین ماده ندارد.
ها، شاخص روز پس از تفریخ تخم 5همچنین 

(. الروهای 1 شکلگیری گردید )مرحله الروی اندازه 
 5و  0حاصل از مولدین تحت تاثیر نسبت جذب سدیم 

در آب پرورشی، از نظر آماری در یک مرحله الروی 
ا گذاشته بودند. امبودند و مراحل یکسانی را پشت سر 

به ترتیب کمتر بود  15و  10این شاخص در تیمارهای 

و نتایج حاکی از آن بود که با افزایش  نسبت جذب 
( الروهای حاصله در روز پنجم 15و  10، 5سدیم آب)

قرار  تریترتیب در مرحله الروی پایینبعد از تفریخ به
  داشتند.

نتایج سنجش شاخص وضعیت الروهای حاصل 
ذب نسبت ج داراز تیمارهای مختف، بیانگر تاثیر معنی

سدیم آب مخزن مولدین بر این شاخص کلیدی بود 
نسبت به  5(. شاخص وضعیت الروی در تیمار 2 شکل)

داری بیشتر بود. این در تیمار شاهد به شکل معنی

( M. rosenbergiiسدیم آب مخازن بر شاخص وضعيت الروی ميگوی بزرگ آب شيرین )    تاثير سطوح مختلف نسبت جذب    -2شكل  
 ((.P<05/0دار بین تیمارها ): وجود اختالف معنیحروف متفاوت بر روی هر ستون: انحراف معیار.  خطپاره: میانگین.  )ستون

 

سد      يرتاث -3شكل   سبت جذب  شک الرو م  یمسطوح مختلف ن ش  يگویآب مخازن بر وزن خ ( M. rosenbergii) يرینبزرگ آب 
 ((.P<05/0دار بین تیمارها ): وجود اختالف معنیحروف متفاوت بر روی هر ستون: انحراف معیار.  خطپاره: میانگین.  )ستون
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حالی بود که در تیمار نسبت جذب سدیم آب مخزن 
کاهش یافت و از  5، این شاخص نسبت به تیمار 10

ابر بود. در تیمار نسبت نظر آماری با تیمار شاهد بر
کمترین میزان  دارایدر آب مخزن نیز  15جذب سدیم 

  .شاخص وضعیت الروی از نظر آماری بود
روز پس از  5گیری وزن خشک الروها )اندازه

 تفریخ( نشان داد که این شاخص در دامنه آزمایشی
تحت تاثیر نسبت جذب سدیم آب مخزن  15تا  صفر

یک از تیمارهای آزمایش  (. هیچ3 شکلقرار ندارد )
 داری بر وزن خشک الروها نداشت.هیچ تاثیر معنی

 

 گیری. بحث و نتیجه4
با توجه به نتایج تغییرات در نسبت جذب سدیم 

تواند تغییراتی را در عملکرد تولیدمثلی در آب می
مولدین ماده میگوی بزرگ آب شیرین به وجود آورد. 
همچنین نسبت جذب سدیم در آب باعث تغییراتی در 
شاخص وضعیت الرو و شاخص مرحله الروی در 
الروهای حاصله از این مولدین شد که با نتایج حاصل 

 ( همخوانی2015و همکاران ) Rafieeاز تحقیقات 
( نیز 1976و همکاران ) Armstrongکامل داشت. 

اظهار داشتند که کیفیت آب در دوران الروی بیشترین 
تاثیر را بر کیفیت الروهای میگوی بزرگ آب شیرین 

توان های تحقیق حاضر میدارد و با توجه به یافته
عنوان کرد که برخی عوامل فیزیکوشیمیایی آب از 

-م و منیزیم، میقبیل نسبت سدیم به مجموع کلسی

تواند در مخزن مولدین نیز با اثرگذاری بر توان 
تولیدمثلی مولد ماده میگوی بزرگ آب شیرین، برخی 

های های الروی را بهبود بخشد. در اکثر گونهشاخص
اندازی، اسمواللیته  پوستان در طی مرحله پوستسخت

طور طبیعی باالتر از میزان به همولنف و Na+و غلظت 
همین ترتیب، آب به در محیط آبی است، بهها آن

های داخلی راحتی از طریق انتقال غیر فعال به بافت
جاندار جذب می شود و میزان آب جذب شده از این 

تواند تاثیرات گوناگونی را بر عملکرد زیستی طریق می
 ;Lignot et al., 1999پوستان بگذارد )سخت

Wilder et al., 2009 ،منیزیم و (. غلظت سدیم
پتاسیم در همولنف میگوی بزرگ آب شیرین در پاسخ 

ند توابه تغییرات این عناصر در آب محیط زندگی، می
به بیش از دو برابر افزایش، یا تا نصف کاهش یابد 

(Wilder et al., 1998). که سطح کلسیم در در حالی
همولنف میگوی بزرگ آب شیرین، نسبتا ثابت باقی 

(. پس همواره نسبت Huong et al., 2001ماند )می
سدیم به مجموع کلسیم و منیزیم در همولنف، یک 

باشد که با توجه به دامنه محدود شاخص کلیدی می
تواند به خوبی غلظت هر سه عنصر تغییرات کلسیم، می

را در همولنف مورد ارزیابی قرار داده و شرح دهد. از 
ر ندگی باین رو، با توجه به اثرات متقابل آب محیط ز

اندازی، ویژه در زمان پوستپوستان بههمولنف سخت
سنجش و بررسی همین شاخص )نسبت سدیم بر 
مجموع کلسیم و منیزیم( در آب نگهداری مولدین نیز 

تواند شاخصی تاثیرگذار و موثر بر عملکردهای می
و  Tanزیستی میگوی بزرگ آب شیرین تلقی گردد. 

Choong (1981 گزارش دادند که ) باال بردن نسبت
سدیم به سایر عناصر از قبیل؛ کلسیم، منیزیم و پتاسیم 
در آب پرورش مولدین توسط افزودن نمک طعام به 

تواند از طریق باال بردن نسبت سدیم در خون آب، می
مولدین میگوی بزرگ آب شیرین، تغییراتی را در وزن 
خشک تخم، درصد تفریخ تخم و شاخص پیکری کالف 

 با نتایج حاصل د آورد که این نتایج کامالًتخم به وجو
 از تحقیق حاضر همخوانی دارد.

رسد که تغییرات سطح سدیم نسبت به نظر می
به کلسیم و منیزیم درآب نگهداری مولدین میگوی 
بزرگ آب شیرین در وهله نخست باعث تغییر در میزان 

گردد. انتقال غیر فعال آب به درون بدن مولدین می
 آنجا که مسیر انتشار آب در بدن مولد، بههمچنین از 
تواند عامل چنین تغییرات تولیدمثلی باشد تنهایی نمی

که باالترین میزان شاخص پیکری پس با توجه به این
کالف تخم، وزن خشک تخم و درصد تخم لقاح یافته 
در مولدین نگهداری شده در آب دارای نسبت جذب 

نتیجه گرفت که در توان مشاهده گردید، می 5سدیم 
این سطح عناصر حیاتی پیکر مولدین ماده در بهترین 
شرایط جهت گذراندن دوره تولیدمثلی بوده که میزان 
جذب عناصر گوناگون در این دوره با اثر گذاری بر 

اند تواندازی و ساخت پوسته جدید، میکیفیت پوست
 ,Singhبیشترین نقش را در این روند داشته باشد )

های از طرفی دیگر با توجه به یافته ( و1980
Sandifer ( مشخص است که در 1975و همکاران )

تحقیق حاضر، غلظت سدیم مخزن نگهداری مولدین با 
تاثیر بر انتقال فعال سدیم و انرزی مصرفی توسط پمپ 
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سدیم/پتاسیم، از طریق تغییر در انرژی مصرفی مولد و 
ت جهت فعالیمتعاقبا تغییر در انرژی در دسترس مولد 

تولیدمثلی بر عملکرد تولیدمثلی مولد ماده میگو بزرگ 
ه است کآب شیرین تاثیر گذار بوده است. این در حالی

Rezaee Tavabe  وRafiee (1395 گزارش دادند )
که درحالی Na/K-ATPaseکه میزان فعالیت آنزیم 

بسیار تحت تاثیر نسبت سدیم به کلسیم، پتاسیم و 
یط زندگی میگوی بزرگ آب شیرین منیزیم در آب مح

تواند بسیاری از عملکردهای زیستی الرو باشد، میمی
میگوی بزرگ آب شیرین را تحت تاثیر مستقیم قرار 

های باال، در تحقیق حاضر نیز دهد. با توجه به یافته
احتماال تنظیم دقیق نسبت سدیم به مجموع کلسیم و 

فعالیت منیزیم در آب نگهداری مولدین باعث شده 
خواه پمپ سدیم/پتاسیم و همچنین آنزیم انرژی

Na/K-ATPase  در حد بهینه خود قرار گیرد که این
امر موجب شده که انرژی در دسترس مولد به اندازه 
بهینه مصرف شده و مولد انرژی در دسترس بیشتری 
جهت عملکرد تولیدمثلی در اختیار داشته باشد و وزن 

ف تخم به شکل خشک تخم و شاخص پیکری کال
 داری افزایش یابد.معنی

ترین عوامل شوری با توجه به اینکه یکی از عمده
باشد، در نتیجه به های طبیعی سدیم کلراید میآب

شور مورد استفاده جهت نگهداری طور حتم در آب لب
-مولدین در مراکز تکثیر میگوی بزرگ آب شیرین، می

االتر ب بایست سطح سدیم نسبت به کلسیم و منیزیم
(. که دستیابی به حد Rahim et al., 2011باشد )
تواند برای مراکز تکثیری که ی این شاخص میبهینه

ها قرار ندارند و از آب لب شور طبیعی در کنار مصب
ای هبسیار مفید باشد. با توجه به یافته ،اندبهرهبی

تحقیق حاضر در صورتی که نسبت سدیم به مجموع 
در آب نگهداری مولدین میگوی کلسیم و منیزیم، 

باشد، مولدین ماده بهترین  5بزرگ آب شیرین برابر با 
عملکرد تولیدمثلی را از خود نشان داده و الروهای 
حاصله نیز کیفیت بهتری نسبت به سایر سطوح سدیم 
در آب، خواهند داشت. از این رو در پایان با توجه به 

اسان د کارشنگردنتایج حاصل از این تحقیق، توصیه می
و گردانندگان مراکز تکثیر میگوی بزرگ آب شیرین که 

شور طبیعی جهت نگهداری به هر دلیل به آب لب
شور، مولدین دسترسی ندارند، جهت ساخت آب لب

نسبت سدیم به مجموع کلسیم و منیزیم آب را بر روی 

 تنظیم نمایند. 5عدد 
 

 و قدردانیتشکر 
دانند که از خود می نگارندگان این مقاله وظیفه

ولین و اساتید گروه شیالت پردیس تمامی مسئ
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و همچنین 
آقایان ماهان معتمدیان و سعید مرادی جهت نقطه 

صمیمانه مراتب تقدیر و تشکر  علمی ایشان، نظرات
 خود را به عمل آورند. ویژه
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